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 ۴۲/۷۰/۴۷۰۴         آبروشان علی سینا

 پارلمان باید سنجیده تصمیم گیرد!
 

از ورای رسانه ها خبری را شنیدم مبنی بر اینکه؛ ولسی جرگه طی جلسه ای که به روز یکشنبه پس از بازگشت 
اکت از رخصتی های تابستانی شان در تاالر پارلمان تدویر یافته بود تصمیم اتخاذ نمودند تا در عکس العمل به ر

اندازی های دولت و حکومت پاکستان در مناطق سرحدی افغانستان که از مدت ها بدینسو جریان دارد، قتل احمد خان 
تن دیگر نیز در آن ۴۷سمنگانی یکی از اعضای پارلمان کشور در محفل عروسی دخترش که به شمول نامبرده تعداد 

، وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح حادثه کشته شدند، افزایش نا امنی ها و بسا موارد دیگر
 نمایند. 

ظاهراً نمایندگان ملت را خشم ناشی از دست دادن احمد خان سمنگانی یکی از اعضای پارلمان و عضو ارشد 
جنبش ملی وادار نموده تا به این فیصله دست بزند و مسایل مربوط به راکت پراکنی ها و وخیم ترشدن امنیت 

حسب ماده پنجم قانون اساسی کشور دولت به صورت کل که شامل قوه مجریه یا ضوعات حاشیوی اند، در حالیکه مو
حکومت، قوه مقننه یا پارلمان و قوه قضائیه می شود، ملزم اند تا از تمامیت ارضی خویش حراست نموده، ارزش ها و 

ماید، این ماده مشعر است که "تطبیق احکام این قانون هنجار هایش را محترم شمرده و در برابر متجاوزین ایستادگی ن
اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از 

باشد." این ماده به صراحت تمام دولت را ملزم دانسته است تا از استقالل، حاکمیت ملی و  وظایف اساسی دولت می
یت ارضی خویش حراست و دفاع نماید، در حالیکه نیروهای امنیتی کشور خاصتا ًارگان محترم امنیت ملی با تمام

امکانات ناچیزی که در دست دارند با تالش شباروزی خویش مجرمین، مزدوران دول بیگانه، انتحاریان ملبس با 
ها، از خود گذری ها و جان فشانی ها،  واسکت های انتحاری و آماده ورود به بهشت! را با قبول نمودن قربانی

دستگیر و به پنجه قانون می سپارند طوریکه بارها و بارها از طریق رسانه ها شاهد آن هستیم که گروه گروه از این 
گونه افراد گرفتار و به جرایم خویش اعتراف می نمایند، اما از سرنوشت بعدی آنها هیچگونه معلوماتی به دسترس 

نمی گیرند که آیا این فرد انتحاری که آمده بود تا مردم کشور را هدف حملٔه خصمانه خویش قرار داده و  رسانه ها قرار
به شمار بیوه زنان و یتیمان این کشور بیافزایند، تأسیسات عام المنفعه را تخریب، شخصیت های سیاسی را ترور، 

شد؟، از کدام در دوباره رها و به صفوف انتحاریان  مکاتب را به آتش کشانده و شاگردان مکاتب را مسموم نمایند، چه
 پیوست تا بار دیگر با دقت بیشتر وارد کشور گردیده و به حمله انتحاری خویش مبادرت ورزد.

آنهای که بنا بر ادعای سخنگوی امنیت ملی واسکت های خویش را پوشیده بودند و سالح های ثقیل و خفیف 
شال محمد قسیم فهیم، محمد کریم خلیلی، سیاف، عطا محمد نور والی بلخ، فضل دیگری با خود آورده بودند تا مار

هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا، عبدالسالم عظیمی قاضی القضات کشور و ده ها شخصیت دیگر کشور را ترور 
ردیدند، چه نماید و به نسبت عمل به موقع منسوبین امنیت ملی طرح ترور این چهره ها خنثی و عامالن آن دستگیر گ

 شد؟
اما با تأسف باید یاد آور شد با وجود چنین دستاورد ها، من یکی تا هنوز شاهد به دار آویختن قاتلین ملت خود 
نبودم آیا اسناد کافی مبنی بر مجرم بودن آنها موجود نبود یا اینکه اراده ای برای به دار آویختن این مجرمین نیست؟ 

که می خواستند پارلمان کشور را هدف قرار دهند، ستره محکمه و سایر نهاد های  بارها گروه های تروریستی آنهایی
دولتی و غیر دولتی را مورد هجوم مسلحانه خویش قرار دهند و با تالش های پیگیر منسوبین امنیتی کشور دستگیر و 

 به پنجه قانون سپرده شدند با چه سرنوشت گرفتار آمدند؟
چندی پیش عامالن حادثه عاشورای سال گذشته که از اثر آن ده ها تن بیگناه این کشور به خون غلطیدند، توسط  

منسوبین امنیت ملی کشور شناسایی و دستگیر و به جرم خویش نیز اعتراف نموده بودند چنانچه معاون سخنگوی 
ود که همه مردم افغانستان به خصوص فامیل امنیت ملی کشور طی کنفرانس مطبوعاتی از جریان آن خبر داد با وج

های شهدای آن واقعه بی درنگ منتظر مجازات این ددمنشان بودند و می خواستند قاتلین فرزندان شان را آنهای که در 
برابر ده هزار کلدار پاکستانی خون صدها شهروند بیگناه اش را می فروشد و از فروختن ناموس و حیثیت اش ننگ و 

د، با چشمان خویش ببینند که به دار مجازات آویخته می شود و عدالت در مورد آنها اجراء می شوند اما عاری ندارن
 هنوز که هنوز است از سرنوشت آنها خبری در دست نیست؟

اگر مجرمین بدانند که در افغانستان عدالت وجود دارد و مطابق جرم ارتکاب یافته، جزای خویش را می بینند 
وند دست به عمل جرمی بزنند و در نتیجه این اصل حقوقی که ترس از مجازات باعث کاهش جرایم کمتر حاضر می ش

 می گردد معنی می یابد.
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از سوی دیگر از مدت ها بدینسو راکت پراگنی ها در سرحدات کشور دوام دارد، ده ها فرد بیگناه ملکی در این 
ده اند اما مقامات صالحه دولت جمهوری اسالمی حمالت جانهای خویش را از دست داده و صدها نفر آسیب دی

افغانستان در برابر این دیده درایی ها و نقض آشکار حریم افغانستان سکوت اختیار نموده، در حالیکه راه های زیاد 
غیر از عمل باالمثل چیزی را که پارلمان کشور توقع آن را از ارگان های امنیتی کشور دارد، وجود داشت از جمله با 

راجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد که  افغانستان و پاکستان هر دو اعضو آن سازمان اند و سازمان ناتو که م
صراحتاً مطابق قرار داد های منعقده، مسؤولیت حراست و نگهبانی از تمامیت ارضی افغانستان را در برابر تهدیدات 

ز آن سازمان ها صراحتاً خواسته می شد تا جلو این گونه بیرونی بر عهده دارند، باید شکایت صورت می گرفت و ا
مداخالت بی شرمانه پاکستان را بگیرد، اقدام بالمثل آخرین گزینه است که آنهم با در نظر داشت منابع و امکانات دست 

 داشته باید صورت بگیرد.
طقی تر به نظر می آمد خوب بود که اعضای محترم پارلمان روی این موضوعات تصمیم اتخاذ می کردند تا من

نه اینکه فعالیت ها و دستاورد های ارگان های امنیتی کشور را با وجودیکه با چالشهای متعددی در عرصه تشکیالت، 
تخنیک، ... دست و پنجه نرم می نمایند، نادیده گرفته در یک اقدام احساساتی خواستار استیضاح این مقامات و 

یشترین نقش را در برابر افشاء و خنثی سازی دسیسه های دشمنان کشور تا بخصوص رئیس عمومی امنیت ملی که ب
 کنون ایفاء نموده اند، می گردید.

بناًء توقع ما از وکالی محترم پارلمان این است تا در برابر مسایل سرنوشت ساز و بخصوص مسایل دفاعی و 
یار حساس بوده، ارزیابی و نظرات خویش را امنیتی کشور، که بدون تردید هست و بود مردم ما بدان گره خورده بس

بر اساس واقعیت های عینی و کامالً منطقی و عملی که در آن نفع مردم و جامعه نهفته باشد، سنجش و به محاسبه 
 بگیرند.
 

 پایان

 
 


